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 إختيار القيادات األكاديمية واإلداريةليات آمعايير و

 الهدف

تتبنىلفكاللدةل معح كاةلعلىلضتتا اةل ج دلاريدةل معرةرةلعج دةلمعتيلرملفيلايريالمعمرينصتتالمعاييررالمعم ا

 انىللكل متخي لمعمامامالفيلإطياداةلعلىل ضتتتللمعستتتريستتتيالمع  اةلع ع ايمعتط رال معستتتيىلمعىلمعتار  ل

لا ئملرضانلكفيءةل فيعلرةلمعاؤسسة.

يلرضتتتتتتتانل تهدفلعالرةل ضتتتتتتتللاييررالاختريالمعمريدمالمةكيدرارةلمعىلتحا لمعداةلفيلإختريالمعمريدمالاا

عتيلملرنلج دةلاخاجيالمعتيلرمل مستتتتتةل عتحستتتتتعاستتتتتتاالعافللكفيءةل فيعلرةلمعاؤستتتتتتحمرقلمعتط رالمعدمعمل م

ل معمداةلمعاؤسسرة.

 :القيادات األكاديمية

 عميد الكلية. -1

 وكالء الكلية. -2

 ية.رؤساء األقسام األكاديم -3

 مدير وحدة إدارة الجودة. -4

لرائد األنشطة الطالبيةالمرشد األكاديمي العام و مديرو المراكز و الوحدات، -5
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 :مهام ومسئوليات كل قيادة أكاديمية توصيف :والأ

 عميد الكلية -1

 مهام عميد الكلية

رةلستامترجعلكلرة لكايلرم ملب ضللمعخططلمالم ملعاردلمعكلرةلب ضللمعخططلعتحمرقلمعاؤرةلمالستامترجرةلرل-1

اجلسلل معايعرةلفيلحد دلمعستتتتريستتتتةلمعتىلراستتتتاهيشتتتتئ نهيلمعيلارةل مادمارةلعتصتتتتارفل ا المعكلرةل إدماةل

ظيملمعياللدمخللمعجيايةل اجلسلمعكلرةل فميًلةحكيملمعم منرنل معل مئحل معمامامالمعايا للبهيل بايلرضانلمنت

ل.معكلرة

عكلرةلبتنفر لمعمامامالاجلسلمعكلرةل ربلغلائرسلمعجيايةلباحيضتتالمعجلستتيال معمامامالخ للرم ملعاردلمل-2

ليل عرهي. ريملانلتيارخلصد اهيلكايلربلغلمعهرئيالمعجيايرةلمعاختصةلبيعمامامالمعتىلرجبلإب غهثاينرةل

 ك عكلمةعايلللرُمدملعاردلمعكلرةلتمارالنصتتتتفلستتتتن  لمعىلاجلسلمعكلرةل  عكلبيةعايللمعتىلتملإنجي هيل-3

ريملبهيلمحيالمعاطل بلمعممعتىلستتتتتتت فلتتملفيلمعخط ةلمعميداةلاللعاقلمعاي ايال نميطلمعم ةل ك عكلمالاتا

لعل ص للمعىلمالستامترجرةلمعا ض عة.

لشافلمعياردلعلىلكيفةلمالجامءمالمعتنفر رةلعحمرقلمعسريسيالمعاطل بةل هى:رل-4

لمدلمعخطةلمعتيلرارةل معيلارةلفيلمعكلرةل اتيبيةلتنفر هي.ماشامفلعلىلإعدل-

لبيعكلرة.معييالرنل معتنسرقلبرنلمةجه ةلمعفنرةل مادمارةلل-

يالمعاستتتتيعدةلمعياللعلىلتمدرملمااتامحيالبشتتتتسنلإستتتتتكايللحيجةلمعكلرةلانلهرئيالمعتدارسل معفنررنل معفئل-

لمآلخا ل معانشسال معتجهر مال مةد مال غراهي.

امابةلستتترالمعدامستتتةل مالاتحينيال ضتتتبطلمعنظيملدمخللمعكلرةل إب جلائرسلمعجيايةلعنلكللايفيلشتتتسن لال-

لعياللبيعكلرةل  لايلرنسبلمعىل حدل عضيءلهرئةلمعتدارس.معاسيسلبسرالم

لماشامفلعلىلمعييالرنلبيةجه ةلمادمارةلبيعكلرةل اامابةل عايعهم.ل-

عرةل رتضتتتانله ملإعدمدلتمارالفيلنهيرةلكللعيملجيايىلعنلشتتتئ نلمعكلرةلمعيلارةل معتيلرارةل مادمارةل معايل-

يل برينل دمءلمعياللبهيل شتتتئ نلمعدامستتتةل مالاتحينيال نتيئجهلنشتتتيطلمعكلرةل استتتت  لمعتمارالعاضتتتيًلة ج 

عكلرةلممعيمبيالمعتىلمعتاضتتالمعتنفر ل عاقلمعامتاحيالبيعحل للمعا ئاةل رياقله ملمعتمارالعلىلاجلسل

لابدمءلمعام لبشسن لتاهردمًلعياض لعلىلاجلسلمعجياية.

ل

ل  
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 وكالء الكلية -2

 لتابعة له.وكيل من وكالء الكلية كل حسب إختصاصه واإلدارات اأوالً: تفاصيل مهام ومسئوليات كل 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 لشئون التعليم والطالب ليةالك مهام ومسئوليات وكيل

للطلبةلانلمعنيحرةلمعتيلرارةل ماجتايعرةل معثميفرةل معاريضتترةل معتىلتتضتتانلتحمرقلمعاؤرة ضتتللمعخططلعل-1

لكل هدمفهيلمع  اةلفيلاجيللاعيرةلط بلمعكلرة.مالستامترجرةلعلكلرةل ك ع

بتمدرملتمارالنصتتتتفلستتتتن  لمعىلمعياردل رياقلعلىلاجلسللكرللمعكلرةلعشتتتتئ نلمعتيلرمل معط ب رم ملل-2

يطيالمعطلبةلعنشتتتتتتلمعكلرةلابرنيًلفر لستتتتتترالمعيالرةلمعتيلرارةلفيلمعكلرةل ك عكلرتني للمعتمارالشتتتتتتاحيًلامضتتتتتتريًل

اشتتتيارلل  معاريضتتترةل معتداربلمعصتتترفيل  ضتتتللمعطلبةلمع مفدرنل معاؤتاامالمعيلارةل معثميفرةلماجتايعرةل

لمعتخاج.

تنفر هلل ك عكلربرنلفر لمعاي ايال نميطلمعم ةل عاقلح لعلاشتتتتتتتك المعتىلت مج لمعيالرةلمعتيلرارةل طا 

لمعاتيحة.ل  رضيًلإعدمدلمعطلبةلمعتىلراكنلعلكلرةلإسترييبهيلفيلمعييملمعميدمل فميًلعإلاكينريا

مالستتتتتتامترجرةلىلتضتتتتتانلتحمرقلبكيفةلماجامءمالمعتنفر رةلمعتل كرللمعكلرةلعشتتتتتئ نلمعتيلرمل معط برم ملل-3

لمعا ض عةلكيآلتى:

للرةل ماشامفلعلىلمعتداربلمعصرفيلمعيالىلعلط ب.تصارفلمعطلبةلفيلمعكل-

معكلرةل عاضتتتتهيلعلىلاجلسلل مااتحينيالانلخياجسلدامستتتتةلامتاحيالمةاستتتتيملفيلشتتتتسنلمعندبلعلتدارل-

لمعكلرة.

لرةل ماجتايعرةلعلط ب.ماشامفلعلىلاعيرةلمعشئ نلمعاريضل-

ليبيةلتدارسلمعاماامالمعم ارةل معتابرةلمعيسكارةلفيلمعكلرة.ماشامفلعلىلاتل-

ل.ماشامفلعلىلشئ نلمعط بلمع مفدرنل-

لعيلاىلمعسن  لعلكلرةلفرايلرخص .إعدمدلايلرياقلعلىلمعاؤتاالمل-

ل

ل  
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 العلميث دراسات العليا والبحلوكيل الكلية لشئون ا 

  ث العلميوالبح العليا اللدراسات لشئون وكيل ومسئوليات مهام

ريل معبحرم مل كرللمعكلل-1 ب ضتتتتتتتللمعخططلمع  اةلعتحمرقلمعاؤرةلليثلمعيلارةلعشتتتتتتتئ نلمعدامستتتتتتتيالمعيل

لبةلمالستتتتتتامترجرةل  هدمفهيلمعخيصتتتتتةلبشتتتتتئ نلمعدامستتتتتيالمعيلريل معبح ثل كفيعةلافللمعاستتتتتت  لمعيلاىلعط

 معاؤتااماللمعيلاى معاريضتتترةل تشتتتجرللمعنشتتتالمعدامستتتيالمعيلريلانلمعنيحرةلمعتيلرارةل معثميفرةل ماجتايعرةل

لمعيلارةلفيلمعكلرةل تحدرثل تط رالمعاكتبة.

سيالمعيلريل معبحرم مل كرللمعكلل-2 شئ نلمعدام لرةلمعكلرةلرياقلبتمدرملتمارالنصفلسن  لعيالثلمعيلايرةلع

نشتتتتتالمعيلاىلعلىلاجلسلمعكلرةلابرنيًلفر لستتتتترالمعيالرةلمعتيلرارةلعلدامستتتتتيالمعيلريل ك عكلا افلمةبحيثل مع

اختلفة.لك عكللرةل تاتربيًلعألبحيثلمعتىلتملنشتتتتاهيلانل عضتتتتيءلهرئةلمعتدارسلبيعكلرةلفيلمعاجيالالمعدمخللمعك

عتمارالمكايلرك نلفيلاؤتاامالمعامتاحةل خطةلمعياللفرهي.رشتتتتتتتاللمعتمارالمعاؤتاامالمعيلارةلمعتىلتاال مع

معتىللامؤهيل ك عكلمعاج اشتتتاحيًلافصتتت ًلعنلمعاكتبيالدمخللمعكلرةل حجملمعكتبلمعاشتتتتامهل معتىلرجبلشتتت

لرجبلمالشتامكلفرهيلبخداةلمعبحثلمعيلاىلبيعكلرة.

معتىلتضتتتتانلتحمرقللبكيفةلماجامءمالمعتنفر رةلثلمعيلايرةلعشتتتتئ نلمعدامستتتتيالمعيلريل معبحرم مل كرللمعكلل-3

لمالستامترجرةلمعا ض عةلكيآلتى:

إاتامحيالاجيعسلمةاستتتتتتتيمل معلجينلىللريل معبح ثلمعيلارةلفيلمعكلرةلبنيءمًلعلإعدمدلخطةلعلدامستتتتتتتيالمعيل-

لمعاختصة.

ليبيةلتنفر له هلمعخطةلفيلمةاسيملمعاختلفةلبيعكلرة.اتل-

لماشامفلعلىلشئ نلمعنشالمعيلاىلفيلمعكلرةل اتيبيةلتنفر لمعسريسةلفيله ملمعشسن.ل-

ليلمعكلرةل ت عىلشئ نلمعي ايالمعخياجرة.إاتامحلتنظرملمعاؤتاامال معند مالمعيلارةلفل-

لإعدمدلايرياقلعلىلمعاؤتاالمعيلاىلمعسن  لعلكلرةلفرايلرخص .ل-

لشئ نلمعاكتبةل إاتامحلمعخطةلعت  ردهيلبيعكتبل معاامجلل معدامسيا.لماشامفلعلىل-

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 األكاديمية األقسام رؤساء -3

 القسم رئيس ومسئوليات مهام

يلمعت معسريسةدلحد يلف بيعمسم  معايعرة دمارة ما ارةريلتمع  نئمعش على معمسم اجلس ائرس رشاف ل-1

 .بهي معايا ل  معماماما  معل مئح معم منرن ةحكيم  فمي معمسم  اجلس معكلرة اجلسلراساهي

 . بيعمسم معايي نة ة معهرئ معتدارس ةهرئ عضيء  مررم ت اتيبيةل-2

 . علمسم معتيبية معاييال يءنا لررمتم  اتيبية -3

 . عكلرةبي سا ا عامااما ميشحلميالمعن  معيالرة  معدا س يضاماحمعا عطيءإل-4

 . معمسم عامااما  معشف رة  معيالرة معنظارة اتحينياما عايلسب معمريمل-5

 . معمسم عامااما معتصحرح بسعايل معمريم ل-6

 . كلرةمعلاامات اؤ ند ما فى شتامكمال-7

 . معتخصص فى معيلري معدامسيا  باماج معيالرة معاسيئل على شامفمالل-8

 .  معكلرة عارد لاب ان عايل  ان عر إ رسند باي معمريمل-9

 عن ايىجي يمع كل نهيرة فى معيارد إعى مارامت معمسم اجلس على معياق بيد معمسم اجلس ائرس رمدمل-10

لكلرة.مع اجلس على علياق   عك  معايعرة دمارة ما  معتيلرارة معيلارة معمسم  نئش

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الجودة ضمان لوحدة المديرالتنفيذى -4

 لوحدة ضمان الجودة يالمديرالتنفيذ ومسئوليات مهام

لضاين ااك  هدمف   سريسة ال رتفق باي حدةمع  هدمفعتحمرقل  معا ض عة معيياة معسريسة فر تن اتيبية -

 . بيعجياية معج دة

 .حدةمع  إدماة اجلس رصداهي معتى معمااما فر تن اتيبية ل-

 فى اةعخبم     ان لرةعكبي معتدارس ةئهر عضيء  تريا مخ حدةعل   معتنظراي دما ام لكمعهر لتشكر ل-

 . دةح مع  عضيء  عجارل مع ظرفرة معاهيم حدردت   معتط را معج دة ضاين اجيل

 .حدةمع  بسعضيء د اري تايعاجم ل-

 .حدةبيع  معييالرن على دما ا م معفني شامفام ل-

 .يط  منضب نتظيا ال مع  اة امءمااجم خي ت م حدةبيع  معيال دمء  اتيبية ل-

 كلرةمع سيم الل نثرا مع رنبيعكلرةل معتدارس ةئهر يء عض ان معج دة اينض نسميا ال د اري تايعالجم ل-

 . معج دة ضاين حدةب 

 .معكلرة سيمبسا معج دة ضاين عانسمي معد ارة معتميارا يةجاام ل-

 معتط را ةعالر ان معاختلفة حلمعاام فى ةاسيملمعكلرة حدةمع  ان معفني معدعم مدرمت لىاشامفلعم ل-

ل. ةكيدرارمة معاييررا حسبدمءمة فى ستاامارةالم اتيبية  ك عك لىدمخ  دةج ضاين نظيم  إنشيء

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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  بيةرائد األنشطة الطالحدات،  المرشد األكاديمي العام ومديرو المراكز و الو -5

 

 مديرو المراكز و الوحدات 

 المراكز و الوحدات  مديرو ومسئوليات مهام

معخيصةلدمخلرةل ئحةلمعلدمامالطبميلعإكلل حدةل  لااك ل  لايلرستجدلانلرتملتحدردلاهيمل لاسئ عريالادرال

ل.بهم

 

 المرشد األكاديمي العام 

لالمرشد األكاديمي العام ومسئوليات مهام

 فيلكيفةلمعاجيالا.لعلدعملمااشيديلعلط ب ضللخطةلايتادة ل إعدمدلسريسةل .1

نل عضيءلتنفر لباماجلإاشيدرةلعلط بلمعاستجدرن ل اتيبيةلت  رللاجا عيالمعط بلعلىلمعااشدرنلا  .2

 .هرئةلمعتدارس ل اتيبيةلتنفر لمعباماجلمعخيصةلبكللاجا عة

 .دامسيلكللفصلعدةلمعتسجرللمعامااةلاتيبيةلتسجرللمعط بل جدم عهملمعدامسرةلفيلا .3

 اتيبيةلاشيكللمعط ب. .4

 .دامسةلمةع مالمعطبرةل غراهيلانلمةع ما ل معتسكدلانلداتهيل .5

عاضهيلعلىلاجلسلمتخي لاامامالمالختبيامالمعبدرلةلعلط بلمعاتغربرنلبنيًءلعلىلدامسةلمةع مالمعطبرة ل  .6

 .معكلرة

 .لمةلباشيكللمعمب لل معتسجرلل خ ف دامسةلمعطلبيالمعامداةلانلمعط بلمعاتي .7

يال افللكش فلدامسةلحيالالمعحااينلنترجةلتيديلنسبةلمعغريبلمعاسا حلبهي ل  لمعغش ل  لاخيعفةلمعتيلرا .8

 معحااينلعاجلسلمعكلرة.

ل

ل

ل

ل

ل
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 رائد األنشطة الطالبية 

لرائد األنشطة الطالبية ومسئوليات مهام

رةلبدمرةلكللعيملدامستتتتيلجدرد ل عاضتتتتهيلعلىلاجلسلمعكللمعياللعلىلإعدمدلخطةلعألنشتتتتطةلمعط برةلال .1

  إعتايدهي.

نلابللاخططلمةنشتتطةلمعايتادةلل ضتتللنظيملعتشتتجرللمعطلبةلعلىلمعاشتتياكةلفيلمعنشتتيطيالمعط برةل تنفر  .2

 .معكلرة

 .تنظرملمعلميءمالمعد ارةلبرنلمعط بل عاردلمعكلرةل  عضيءلهرئةلمعتدارس .3

 .إجتايعرةلعلط بتنظرملاح التافرهرةل  نشطةل .4

 تنظرملفا لعألنشطةلمعاريضرةلدمخللمعكلرةل تسهرلهيلعلانيفسيالاللمعكلريالمعاختلفة. .5

 .تنظرملد امال احيضامالعلارةلعلط ب .6

 .يلارةدامسةلماتامحيالمعط بل  فكياهملتجيهلتط رالمعكلرة ل تنارةلاهيامتهملمعشخصرةل ادامتهملمع .7

  تكارا لبل مستحدمثلج مئ لتشجريرةلعهم ل مختريالمعطيعبلمعاثيعيتنظرملاسيبميالثميفرةل علارةلعلط  .8
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 :األكاديمية القيادات ختيارإ معايير :ثانيا

ل

 .معكلرة خصصيا حدلت فى معيلاى حث معب معيلاى شيطنمع -1

 . معمريدرة دمارةام معمداما -2

 .معاختلفة  معخدايا نشطةةم فى معاشياكة -3

 .(معاجتال / معجياية / معاؤسسة است   على) معتط را معج دة اجيل فى معاسيهايا  -4

 .معم ارة نشطةةم فى معاشياكة  -5

 .لكلرةع رةتمع م معا ماد تنارة فى معاشياكة  -6

 .مهة معن  عت ممالبي رشهد مع   مع ظرفى معسجل  -7

 .سرن ؤ معاا سيء ؤ معا مع ا ء ال ةبمعطر ةا معي  معتيي ن  -8

 .معاجتال فى  معخدارة رةجنتيالم معمطيعيا ال يدعةبمعات معي  ما فى معفييل معد ا -9

 معج دة  الستامترجيم ط معتخطر كيدرارةةم معمريدة اهيامابلكتسيال رةبدارت د اما اجا عة تري مج -10

 .إعخ ...  كيدرايةم ل معسري فى هيتميتطابر  معشيالة

 .معيال عسرا  آعريا رجرياتمستام  ضل على معمداة -11

 .معيال اجيل فى  معتحسرن علتط را طةخ مدرمت على معمداة -12

لعلارة   مئجلعلى معحص ل -13

ل

ل
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 :األكاديمية القيادات ختيارإ آليات :ثالثا

عستتتتتنةلل12معخيصتتتتتةلاامل معجياييا تنظرم عمين ن  فمي فيا س يايةج فى كيدرارةةم معمريدما ترياإخ رتم -

 اييررا لىع بنيء  ك عك  هرئةلمعتدارس عضتتيءلمعجيايةل ل مع ئحةلمعدمخلرةلادماة الئحت لمعتنفر رةلل2009

 ريدةمعم  ايم عت عى صتتتتانيمعي فضتتتتل  ترياخم  لمةلمعاميم فى امعىت  معفاص يفؤتك قمحايلنةلت  ايتادة

 . معتغررا معتط را عرةؤاس حال ت

 .كيدرارةةم معمريدما ترياإخ دنع معتدارس ةئهر  عضيءلينبج ان اشياكة دجر  ال -

 و تعيين العميد: ختيارإ .1

عتدارسلفيلرتملمختريالمعياردلعنلطارقلمعتاشتتتترحلانلمالدماةلمعيلريلعلجيايةلد نلاشتتتتياكةلمعضتتتتيءلهرئةلمل-

لمالختريا.ل

عكلرةلبشتتاطلمريرنلعاردلمعكلرةلبمامالانلائرسلاجلسلمةانيءلبيدل خ لا يلائرسلمعجيايةلانلبرنل ستتيت ةلل-

اةلمعجياييالعلىل نلرك نلاتفاغيل اانلتت مفالفرهملمعشتتتتتا طلمعاما نلرك نلشتتتتتغلل ظرفةل ستتتتتتي لب حد ل

ل.لمع  اةلعشغلل ظرفةل ستي 

 و تعيين الوكالء و رؤساء االقسام: ختيارإ. 2

الع نلعنلمعنلطارقل فميًلعلاييررالمعا ضتتت عةلالخترياهمللمختريالمع ك ءل اؤستتتيءلمةاستتتيملمعيلارةلرتمل-

 علستتيدة طيبياخ استتيلإ-طارقلمعباردلمالعكتا ني عن مالع ن : اثلتلفةلمعانيصتتبلمعشتتيغاةلبيع ستتيئللمعاخ

إاسيلللملعاقلبانياجلمعتحسرنلانلابللكللمةعضيءلمعاتمدارنلعلتاشرحل انلثممالاسيملث اؤسيء مةسيت ة

 نفر ت  لاتيبيةلمالستتتايءلعلمريدمالبيعكلرةلعلتاشتتترحل إع نلمستتتملمعااشتتتحلمع يلحصتتتللعلىل علىلنستتتبةلهه 

ل.معتاشرح فتاة  لخ معبانياج

لرةلانلبرنلريرنلائرسلاجلسلمةانيءل كرللمعكلرةلبنيءلعلىلتاشتتتتترحلائرسلمعجيايةلبيدل خ لا يلعاردلمعكل-

ل.مةسيت ةل رشتاطل نلرك نلاتفاغيل  عكلعادةلسنةلايبلةلعلتجدرد

 :مدير وحدة ضمان الجودةتعيين و ختيارإ. 3

رتململثلع نلعنلمعانصتتتبلمعشتتتيغالبيع ستتتيئللمعاختلفةدرال حدةلضتتتاينلمعج دةلعنلطارقلماختريالاإرتملل-

ك عكلل اريدمالمعكلرةلعلىلعجنةلتتك نلانللعاقلبانياجلمعتحسرنلانلابللكللمةعضيءلمعاتمدارنلعلتاشرح

ل.علتاشرحل انلثملرتملتيررنهم عضيءلانلااك لضاينلمعج دةلبيعجيايةل

ل
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 ة الطالبية:رائد األنشطمرشد األكاديمي العام و نائبيه وال و المراكز و الوحدات، مدير ارختيإ. 4

عتحسرنلانلعاقلبانياجلمرتململثع نلعنلمعانصبلمعشيغالبيع سيئللمعاختلفةلختريالعنلطارقلمامالرتملل-

لتاشرحلفيلاجلسلمعكلرة.عللابللكللمةعضيءلمعاتمدارن

ل
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 :اإلدارية القيادات ختيارإ اييرومع ليةآ :رابعا

 
 رضتتتان ااي معمريدما هه  تريامخ فى ةامعد حا ت معى دمارةمال معمريدما ترياخم اييررا  ضتتتل عالرة هدفت

  لليررنت دنع معاييررا هبه  ستتتيينةمال  رتم معاؤستتستتة   فيعلرة كفيءة  افل تاا معاستت معدمعم معتط راقلحمرت

 فى ت مفات ن  رجب عتىم  معصفيا هيتريجح م  ظرفة كل يااتطلب بحس حدردهيت  رتم دمارةالم معمريدةلرةاات

 . علرهي معادرامعميئم

 : الوظيفة شغل شروط

 .معيال اجيل فى اةبمعخ  مفاجينبلتلإعى معيال عاجيل يسبنا عيل دامسى اؤهل ل-

 .رةبمعتدار اماجبمع تري جإ ل-

 .رةج معت  معمريدة على معمداة ل-

 فى رةامعتا يعةح فى يشتتتتاةبا دنىةم ةجمعدا ان  ظرفة فى لاةم على ستتتتنترن داهيا رةنبر ادة ضتتتتيءا ل-

 A) ) مدرات على معحص ل  عهيخ رتم اتتيعرة سيبمة مررايات ث ثة على يءمنب تمت معاؤسسة لخدم انفلمع ظيئ

 .معشخصرة معاميبلة تري جإ ل-

 .معشخصرة معاميبلة  لخ ترياهمخم مت عان مآلعى معحيسب  اهياما نجلر رةالم علغة يابتخإ عال ل-

 : اإلدارية القيادات ختيارإ آلية

عجيايةلعلىلع نلعنهيلدمخلل خياجلمبيدل ضتتتتللشتتتتا طلعلتمدملعل ظرفةل ماختريالمعمريدمالمالدمارةلإرتملل-

ل.صفحيالمعجامئدل معا اللمالعكتا نيلعلجياية

ل.ةلبيعجيايةلةلانلمعا مادلمعبشاررتملجاللمعسراةلمع مترةلعلاتمدارنلعل ظرفةل رتملفا هيلانلعجنةلاشكل-

ل.هينع نمعايل مع ظرفة عشغل اةبمعخ  مان س معدامسى معاؤهل ا ئاة اد  رثح ان هم  فا رفهمنصت رتمل-

لان نتهيءالم على معتسكرد رتم مع ظرفة عشغل مع ك ا ان معسن صغيا مدمت يعةح  فى علسن  اييررا  ضل تمرل-

ل.هينا عفيءام رفرد اي    ارةكمعيس معخداة دمء 

لا طلمعسيبمةلمع رنلتملمخترياهمل فميلعلشلشخيصلمعاتمدارنلا معردلعلاميب المعشخصرةلاللمةلتحدردرتملل-

ستتتتتشتتتتيالمعجيايةل اانلابللعجنةلاشتتتتكلةلانلمارنلعيمللمع ظرفة عشتتتتغل علاتمدارن فادرة اميبلة عال رتمل-

ل.نسبلعشغللمع ظرفةلمعاتمدملعهيلبياع نختريالمةدلمعبشارةل ادرالشئ نلمعييالرنلامعا ما

ل
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ل:رلى يفرا لةتاثا دمارةالم معمريدما ترياخإ فى معاييررا بيق على مكمعح معشخصرة معاميبلة  ثنيء تمر

ل

 :اإلدارية القيادات ختيارإ معايير

 

 .معيال لاجي نفس في معيالرة معااياسة  لخ ان سهي سرا معتي دماةالبي معيال ةمعطار  معفهم معايافة ل-

 .شامفا م ر ج معت  معمريدة على معمداة ل-

 .طضغ تحا معيال على معمداة ل-

 .اامع  إدماة في اهياة ل-

 .معتميارا عدمدإ  صيلتام في عيعرة اهياة ل-

 .طمىنمعا ر ج معت  معتحلرل على داةا ل-

 . اكمعاش لح  عريا ؤمعاس حالت  معماماما خي تإ على عيعرة داةا ل-

 .رجيتستامالم طمعتخطر اجيل في اتمداة اهياما ل-

 .عليال ظاةنمعا امءماجا م  معل مئح معم منرن فهم ل-

لحسرنت  يالمع في معييالرن ااب  نتفيعا م معييالرن دمء  است   بتحسرن   عك دمءةم ط رات على معمداة ل-

 .حةيمعات  معايعرة معايدرة ينياكاا م معا ماد ستخدممإ

 . اييعجتهي ةابد  دامستهي معييالرنيلي كش عتلمى ستيدمدام ل-

 . ا ض عرة  اسي مة بيدمعة اييالتهماؤ سرنل معا تاممحإ ل-

  معتافل م رممع  معسل ك اراةكمع ل  خة م  لمعن مهة يطبنضال م عت ممالم فيعلااؤ سرنل معمد ة رمدم ن  ل-

 .معصغيئالعن

ل.رة جنبر عغة مينتإ ل-

 .رقفا ضان  معيال ارنخمآل ال معت مصل على معمداةل-

 . معيدل  معشفيفرة  مهةنمع ل-

 .معيال بدمآ  بم معد عت ممالم ل-

 .لرن معييا معتدارس ةئهر عضيءحتاممل  ب  معتاتل ارنخمآل ال  معتيي ن ةبمعطر معشخصرة ياامعي  ل-

 .إدمنيا    ي مءماج آرة علر  لار  عم ل-


